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ABSTRAKT 

TÉMA: 

ANALÝZA APLIKACÍ POKA YOKE VE VYBRANÉM PODNIKU 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat aplikace Poka Yoke ve firmě Hayes Lemmerz 

Autokola, a.s. Tato americká firma se zabývá výrobou ocelových diskových autokol pro 

osobní automobily. Je významným výrobcem a dodavatelem těchto výrobkŧ světovým 

firmám jako jsou Volkswagen, Škoda, Peugeot, Opel, Toyota, Ford a další. 

U vybraných typŧ Poka Yoke je cílem této práce zjistit efektivitu a provozní funkčnost. Na 

základě získaných informací od provozních technikŧ firmy je u kaţdého Poka Yoke doplněn 

popis případných nedostatkŧ a návrh jeho vylepšení. 

Klíčová slova: štíhlá výroba, analýza, Poka Yoke, výstraţný systém, stop systém, 

technologické postupy, bezpečnost práce 

 

 

ABSTRACT 

THEME: 

AN ANALYSIS OF POKA YOKE APPLICATINOS IN SPECIFIC COMPANY 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the Poka Yoke applications in the company 

Hayes Lemmerz Autokola a.s. This American company deals with production of steel 

fabricated car wheels for passenger cars. It is an important producer and supplier of these 

products for worldwide-known companies as Volkswagen, Škoda, Peugeot, Opel, Toyota, 

Ford etc. 

The aim of this thesis is to determine the efficiency and operational performance of selected 

types of Poka Yoke. Based on the information achieved by technicians a description of any 

possible failures and a design of its improvement for each Poka Yoke are included. 

Key words: lean production, analysis, Poka Yoke, warning system, stop system, 

technological process, safety at work  
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ÚVOD 

Současná prŧmyslová výroba je ovládána významnými faktory, které určují podmínky na 

trhu. Mezi základní faktory, které rozhodují o úspěšnosti výrobku na celosvětovém trhu, patří: 

 cena pracovní síly a know-how firmy, 

 cena spotřebovaných energií, 

 nákupní cena vstupních materiálŧ, 

 systém organizace a kontroly práce, 

 kvalita a spolehlivost výrobku, 

 dlouhodobá spokojenost zákazníkŧ, 

 investice do modernizace výroby a řízení její kvality. 

V dnešní době, kdy narŧstá cena energií, lidské práce a primárních vstupŧ ovlivňujících 

výrobu, např. know-how, je významným krokem zavádění technologických a organizačních 

opatření v procesu výroby, jejichţ cílem je sníţení nákladŧ na finální cenu výrobku při 

dodrţení poţadované kvality, spolehlivosti a jeho ţivotnosti. O úspěchu výrobku na trhu 

rozhoduje spokojený zákazník. 

Uvedená fakta nutí kaţdého výrobce, který má snahu konkurovat na celosvětovém trhu, 

zavádět do organizace a kontroly kvality výroby taková opatření, která zajistí minimalizaci 

nekvalitních výrobkŧ a zároveň optimální cenu, která pokryje výrobní náklady, zisk firmy a je 

přijatelná pro odběratele. Organizační a technologická opatření v procesu výroby cílená ke 

sníţení celkových nákladŧ na výrobek nazýváme „Štíhlá výroba“. 

V rámci zavádění štíhlé výroby ve firmě Hayes Lemmerz Autokola, a.s. byla ve výrobní lince 

plechových autokol aplikována technologická a organizační opatření směřující k odstranění 

chyb zpŧsobených převáţně lidským faktorem. Tato opatření jsou nazývána Poka Yoke. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na pět technologických zkvalitnění, která byla ve 

firmě postupně zavedena. U jednotlivých Poka Yoke jsem posuzovala účelnost a efektivitu 

jejich aplikace do výroby. Pokusila jsem se u zavedených Poka Yoke navrhnout jistá zlepšení, 

u kterých však nejsem schopna odhadnout pořizovací finanční náklady v souvislosti 

s efektivitou. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO APLIKACI POKA YOKE 

1.1 Od manufaktury ke štíhlé výrobě 

Anglická prŧmyslová revoluce začala v manufakturách a skončila v prŧmyslové hromadné 

velkovýrobě. 

Manufaktura ukončila po století trvající etapu řemeslnické práce tím, ţe zavedla dělbu práce. 

Nastala éra tovární výroby. Zavádění strojŧ do výrobního procesu začalo nahrazováním lidské 

práce novou technikou. V tovární výrobě převládala strojní mechanizace, stroje vykonávaly 

jednoduché operace a byly řízeny dělníkem. Spojením několika strojŧ vznikaly strojní 

soustavy. Tím byla dosaţena podstatně vyšší produktivita práce. Spojení mezi jednotlivými 

pracovními středisky zajišťoval běţící pás, který byl nejen prostředkem racionálního pohybu, 

ale protoţe jeho rychlost mohla být regulována, udával i tempo výroby. Tak po technické 

stránce byla zajištěna výrobní kapacita. Podmínkou pro vyuţití tohoto potenciálu bylo nutno 

zajistit i odbytovou kapacitu, která by splňovala následující zásady [2]: 

 uniformního jednostejného výrobku ve velkých sériích, 

 hluboké dělby práce, 

 nuceného pohybu výroby unášeného dopravním pásem, 

 jednotného ústředního řízení práce. 

1.1.1 Fordismus 

Začínající výroba aut byla ideálním typem pro zavedení masové výroby. Této moţnosti se 

chopil Ford a jeho metody vešly do dějin pod názvem fordismus. Roku 1910 postavil továrnu 

na výrobu aut nového modelu T v černé barvě. Mezi veřejností byl znám jako Tin Lisa (černá 

Líza). Velkovýroba zajišťovala stejnorodost výrobkŧ, jakost a zároveň nízkou cenu. Kdyţ 

v roce 1927 skončila jeho výroba, bylo vyrobeno přes 15 miliónŧ kusŧ. Z počáteční ceny 

$440 se dostala na pouhých $250. 

Jeho konkurentem se stala společnost GM (General Motors), která ve svých divizích 

(závodech) diversifikovala výrobu na rŧzné typy modelŧ aut podle poţadavkŧ zákazníka, 

pochopitelně v rŧzných cenových skupinách. GM se přizpŧsobila novým společenským 

poměrŧm. 
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U Forda hluboká dělba práce byla předpokladem snadného zapracování nových dělníkŧ. 

Tento zpŧsob výroby umoţňoval zvýšit výrobu aut a jejich ekonomické výsledky na úroveň, 

která dosud nebyla dosaţena. [2], [6] 

1.1.2 Batismus 

Zlínský švec Baťa zaloţil továrnu na výrobu bot. Za první světové války vyuţil konjunktury, 

která mu umoţnila dodávky bot pro rakouskou armádu. Kapitál takto získaný zhodnotil 

v investicích pro výrobu bot. Mladý Baťa se vypravil do Ameriky, kde se nechal zaměstnat u 

Forda jako řadový dělník. Za rok se seznámil s novými výrobními procesy, které souvisely 

s pásovou výrobou. Ty pak tvŧrčím zpŧsobem dokázal uplatnit ve výrobě bot. Základem bylo 

vyuţití dopravního pásu, na kterém dělníci z připravených součástí zhotovovali boty na 

několika pracovištích. Denní výroba bot od roku 1920, kdy dosahovala dva tisíce párŧ bot 

denně, se do roku 1937 zvedla o 1000%, tedy na 20 000 párŧ za den. [3] 

Ford se stal vzorem pro výrobu ve strojírenství a Baťa se stal vzorem pro výrobu ve spotřební 

sféře. Oba vsadili na cenovou stránku výroby – nízkou cenu výrobku. 

1.1.3 Průmyslová výroba 

Nastal postupný přechod na prŧmyslový zpŧsob výroby, protoţe hlavním cílem bylo 

dosáhnout co nejkratší prŧběţné doby výrobku a maximálního vyuţití materiálových zdrojŧ, 

tzn. lidí, techniky a materiálu. Kromě toho nastávalo vyuţití znalostí trhu. Stručně řečeno, 

jednalo se o úspěšné zvládnutí faktoru výrobního času. Celý proces výrazně ovlivnila druhá 

světová válka. Bylo jasné, ţe nejdŧleţitější roli musí sehrát zbrojní prŧmysl. V této válce bylo 

nasazeno 70 miliónŧ vojáku. Ty bylo nutno vyzbrojit, ošatit a zajistit zásobování. Bojovalo se 

v Evropě, Africe a Pacifické oblasti, na pevnině, na moři i ve vzduchu. Výkony zbrojovek, 

loděnic a leteckých závodŧ byly ukazatelem, který definitivně ovlivnil výsledek války. 

Válečná výroba se stala prioritou. Ekonomika byla obětována ve prospěch maximální výroby.  

Začala hromadná výroba zbraní s vyuţitím všeho, čeho bylo dosud v technice dosaţeno. 

Z války pocházejí podněty pro rozvoj vědy a techniky. Vysoce výkonné letecké motory, 

rakety, jaderná zařízení, počítače, informační technika, mikroelektronika, optika, logistika a 

další byly výsledkem válečného úsilí. Úkolem poválečné doby bylo maximální vyuţití této 

výroby pro mírové účely. 
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Po válce byl trh asi deset let trhem výrobce, čili co se vyrobilo, to se prodalo, neboť byl 

nedostatek zboţí všeho druhu. 

Nastal čas pro zavedení prŧmyslové výroby. Ta mohla vyuţít zkušeností z automatizace 

výroby, tj. náhrady dělníka automatem, který má naprogramovaný výrobní program. Vyšší 

formou je plná automatizace, kde stroje (automaty) jsou řízeny centrálním automatem. První 

vlaštovkou zahájení byla výstavba závodu na výrobu součástek v japonském městě 

Fudţijama, kde pŧvodních 400 zaměstnancŧ mělo nahradit pouhých 20 lidí. Je nutno 

poznamenat, ţe náklady na zařízení byly mnohonásobně vyšší neţ při starém zpŧsobu výroby. 

Provoz tohoto závodu byl poznamenán opakovanými poruchami a častou údrţbou. O 

podobný experiment – vysoký stupeň plné automatizace – se pokusili v GM s výstavbou 

automobilky v Tennessee. 

Subdodavatelské závody byly postaveny ve vzdálenostech tak, aby se co nejvíce zkrátila 

dopravní infrastruktura. Na zařízení bylo vynaloţeno osmkrát více investic neţ v jiných 

amerických automobilkách. Automaty byly úţasně drahé a na jejich plném vyuţití záleţela 

jejich celková amortizace. Tento závod provázely stejné potíţe jako ve Fudţijamě. 

Ekonomická stránka byla natolik nerentabilní, ţe bylo upuštěno od dalších výstaveb závodŧ 

podobného typu. 

Ukázalo se, ţe plná automatizace je moţná, ale byla vázaná na vysoké, dlouhodobě splácené 

investice a neobešla se bez dodělávek a náročnější údrţby. 

Zkušenosti prokázaly, ţe japonské automaty předčily konkurenci vysokým standardem, 

přizpŧsobivostí, nadprŧměrnou jakostí, nízkou spotřebou a spolehlivým provozem. Aby tyto 

nové výrobní prostředky mohly být plně vyuţity, bylo potřeba kvalitní obsluhy. Z hlediska 

lidského faktoru to byli japonští dělníci a technici, kteří vynikali dovedností, skromností a 

pečlivostí. [2] 

Aby se vyuţilo předností této nové výroby, bylo nutné od základŧ změnit přístupy metod 

marketingu, které jej dosud ovládaly. Bylo potřeba přejít na zákaznickou orientaci, tedy 

zkrátit spojení od výrobce ke spotřebiteli. Zásadou je oslovit potenciální zájemce, poznat 

jejich potřeby a zájmy, studovat konkurenční zpŧsob výroby a zjistit její slabiny. [1] 

Koncem minulého století začal být nadbytek výrobních kapacit a nedostatek zakázek. Tato 

situace přivedla ke krachu podniky, které nedokázaly cenově ani jakostně soupeřit 

s konkurencí. 
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Ve výrobě bylo dŧleţitým faktorem zkrácení prŧběţné doby výroby a maximální vyuţití 

materiálových a lidských zdrojŧ. Délka prŧběţného času byla ovlivněna poruchami, 

přerušením a přestávkami ve výrobním procesu. Narušení přímého toku výroby bylo dále 

ovlivněno nutnými opravami a nedodělky, které pŧsobí v protisměru. Aby se tomuto 

protipohybu mohlo zabránit, je potřeba zajistit kontrolu jakosti v prŧběhu montáţe, a tím 

sníţit tyto výpadky na minimum, a integrovat výrobu s údrţbou a s opravárenskou činností. 

K zabezpečení poţadované jakosti produktu jsou nezbytná spolehlivá, funkční a přesná strojní 

zařízení a jejich údrţba. Jedním z nutných předpokladŧ plynulosti procesu je udrţování 

odpovídajícího technického stavu strojŧ. Odstraňování následkŧ opotřebení a obnova 

technického stavu na poţadovanou úroveň jsou úkolem údrţby strojŧ a zařízení. Významnou 

součástí systému údrţby je evidence poruch a údrţbářských zásahŧ a jejich následná analýza 

s cílem určit příčiny poruch, stanovit opatření k nápravě a výsledky promítnout do péče o stroj 

a zařízení. [1], [2] 

1.2 Štíhlá výroba 

Nový prŧmyslový výrobní zpŧsob vzešel z japonských automobilek, převáţně z automobilky 

Toyota. Spočíval v řešení co nejkratší prŧběţné doby výrobku a co nejvyššího vyuţití 

výrobních zdrojŧ. K těmto dvěma faktorŧm Toyota přidala faktor vyuţití poţadavkŧ trhu. 

Aby mohla tyto tři faktory uvést v ţivot, musela se vypořádat s následujícími překáţkami, 

které podle pŧvodu jejich vzniku byly zařazeny do pěti skupin [2]: 

1. Nevhodná komunikace výrobce vzhledem k zákazníkovi (komunikační zkrat) 

 oslovení konečného zákazníka 

 modulové (postupné) plánování výroby 

 pruţná dodávka (adaptivní dodávková logistika) 

2. Nová výrobní organizace 

 zkrácení seřizovacích časŧ 

 vyloučení mezioperačních přestávek – Just in time 

 vyloučení zpětných pohybu, předělávek a dodávek 

 totální kontrola jakosti (TQC) 

 totální řízení jakosti (TQM) 

 vyloučení ztrát času z poruch – propojení výroby a totální integrované údrţby 

 velmi spolehlivé zařízení 
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 autonomní automatizace 

 zajištění proti (lidským) omylům 

3. Propojení se subdodavateli 

 ustálení subdodavatelŧ – stálá spolupráce 

 logistika „nulových zásob“ 

 náběhy na fraktálovou výrobu 

4. Personální předpoklady 

 vyrovnané zatíţení pracovníkŧ 

 výměna (znalostí a) informací 

 poučování se z vývoje a stálý výcvik – „učící se organizace“ 

 skupinová a týmová práce 

 soutěţení 

5. Všeobecné řízení 

 klíčový význam zakázkového řízení 

 stálé zlepšování 

 podnikové rituály 

Výsledky, které vyplynuly z jednotlivých skupin, byly analyzovány a urychleně uvedeny v 

praxi. Tato metoda prokázala, kde je moţné ušetřit materiál, lidský faktor a čas. V tom tkví 

zdroj, ze kterého vychází proces štíhlé výroby. Ten umoţňuje čelit konkurenci a udrţení 

získaných odbytových trhŧ. [2], [4] 

Štíhlá výroba je proces, který radikálně řeší problémy spojené s plýtváním všeho druhu. 

Doby, kdy vládla nevýkonnost, nehospodárnost a nepořádky, skončily. S tím také éra plných 

skladŧ s leţáky a nepotřebnými zásobami. Šetřit časem a materiálem se stává prioritou číslo 

jedna. 

1.2.1 Štíhlé pracoviště 

Štíhlé pracoviště je základem štíhlé výroby. Je navrţeno tak, aby byly dodrţeny principy 

ergonomie, předcházení chybám a standardizace. Jde však o spojení 5S nejen 

s ergonomickými zásadami, ale také s analýzou a měření práce tak, aby pracovník při 

minimální námaze podal na pracovišti maximální výkon. Prvky autonomie a chybuvzdornosti 

jsou nezbytné pro začlenění pracoviště do výrobní buňky. [4] 
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Mezi hlavní cíle štíhlého pracoviště patří [4]: 

 zvýšení výkonnosti, 

 sníţení úrazovosti a zatíţení organismu, 

 zvýšení autonomie, 

 zvýšení moţnosti vícestrojové obsluhy, 

 zlepšení kvality, 

 zvýšení stability procesu. 

1.2.2 Štíhlé zařízení 

Štíhlé zařízení je takové, které vykazuje následující vlastnosti [4]: 

 vyţaduje minimální pozornost obsluhy, 

 umoţňuje pracovníkŧm obsluhovat více strojŧ, 

 dokáţe rozpoznat abnormální stav, reagovat na něj a upozornit obsluhu, 

 minimalizuje moţnost pochybení obsluhujícího personálu, 

 zabraňuje existenci všeho druhu plýtvání, 

 umí reagovat na změnu poţadavkŧ, 

 vykonává jednoduché činnosti za obsluhu a vyţaduje jednoduchou údrţbu. 

Štíhlé zařízení musí být schopno překonávat fyzické a morální zastarávání bez výrazného 

dopadu na produktivitu. Pouţitím jednoduchých zpŧsobŧ je mnohdy moţné dosáhnout u 

zařízení zlepšení, která přispívají ke zvýšení produktivity a kvality. [4] 

1.2.2.1 Jidoka – autonomie zařízení 

Principem systému Jidoka je přenést kontrolní činnost z člověka na stroj. Cílem je dosáhnout 

toho, aby se kvalita stala nedílnou součástí procesu. Děje se tak zjišťováním vad v okamţiku, 

kdy se vyskytnou. Automaticky se pak zastaví výroba, aby pracovník mohl problém vyřešit a 

nedocházelo k jeho přenesení na další pracoviště. 

Výrobní zařízení je vybaveno „lidskou inteligencí“, která ho zastaví, kdyţ se vyskytne 

problém. Jakost zajišťovaná přímo na pracovišti je mnohem efektivnější a méně nákladná neţ 

dodatečné vyhledávání a napravování problému s jakostí. V konceptu štíhlé výroby se klade 

dŧraz na správné zhotovení věci hned napoprvé. Výhodou tohoto systému je oddělení lidské a 

strojní práce. Takto rozdělená práce umoţní operátorovi obsluhovat více strojŧ v prŧběhu 
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jedné směny. Zařízení pracuje v automatickém reţimu. Ve chvíli, kdy má být zastaveno, se 

prostřednictvím světelné signalizace většinou v doprovodu výstraţných zvukŧ upozorňuje, ţe 

je zapotřebí pomoci s řešením problému jakosti. Tomuto systému signalizace se říká andon. Je 

to zpŧsob vizuální kontroly v podobě majákŧ, světelných panelŧ nebo digitálních obrazovek, 

které zobrazují současný stav stroje při výrobě.  

Rozlišují se 4 stavy:  

 zelený signalizuje, ţe stroj je v bezporuchovém stavu a produkce je plněna 

v stanovené kvalitě, 

 oranţový značí výměnu nástroje nebo jinou změnu na zařízení, 

 červený oznamuje chybovou hlášku na zařízení, a tím není plněna poţadovaná 

produkce, 

 bílý znamená plánovaná odstávka, a zařízení je vypnuté. 

Současně s tím musí probíhat i školení bezpečnosti práce, která zamezí výskytu úrazŧ 

pracovníka. Dodrţování těchto předpisŧ je nedílnou součástí v jeho práci. 

Jidoka znamená vytváření procesu bez vad s neustálým zlepšováním procesní zpŧsobilosti, 

kontroly a zpětné vazby. Představuje revoluci v managementu jakosti. 

První kdo stvořil koncept jidoky byl Sakichi Toyoda, zakladatel Toyoty. Vynalezl stav, který 

zastaví automaticky, objeví-li se jakékoli nebezpečí, jenţ mŧţe zapříčinit vznik chyb. Shigeo 

Shingo koncept jidoky rozvinul a rozšířil. Jidoka je neodmyslitelná, jestliţe chceme 

dosáhnout cílŧ nejlepší kvality při nejniţších nákladech a v nejkratším čase. Tento koncept 

vyţaduje přehodnocení managementu jakosti od samotných základŧ, daleko od statistických 

metod, skrze 100% kontrolu a Poka Yoke. [1], [4], [6] 

1.2.2.2 Zabránění chybám v práci 

Všude se stává, ţe se pracovník dopouští chyb, protoţe není dost dobře připravený, má 

starosti, kterých se nemŧţe zbavit, nebo na něj padla chvilková roztrţitost či únava. Proto je 

všude zavedeno určité zaučení, po jehoţ dobu se neočekává ani plný ani bezchybný výkon. 

Kdyby se toto nezbytné zaučení vloţilo do běţného cyklu výroby, mohlo by ji negativně 

ovlivnit. Proto se tedy koná mimo tento náročný výrobní proces. Přesto zbývají ještě chyby, 

které nikdo nechtěl, ale staly se. 
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Japonské podniky, které zahájily rychlou výrobu, takovými nechtěnými nedostatky trpěly více 

neţ jinde. Chyba, defekt, zmetek, porucha, to je něco, co se staví proti přímé, neodchylované, 

zdrojově úsporné, harmonizované a rychle kupředu spějící výrobě. 

Všechny prŧmyslové země zaţily, ţe v některých dobách nastoupila do prŧmyslu necvičená 

pracovní síla, která si ještě nemohla osvojit prŧmyslovou kulturu. Podniky se musely věnovat 

ve větší míře výcviku a vymýšlet pomŧcky, které by omezily nepochopení a chybný výkon.  

A proto japonské závody zavedly zvláštní reţim Poka Yoke, jehoţ účelem je předcházet 

chybám a zabránit jim dříve, neţ se stanou. Aby pracovník nepřekročil stanovený rozměr, 

aplikuje se Poka Yoke v podobě zaráţky, aby nevynechal montovanou součást, rozsvěcují se 

nebo zazvučí varovné signály, aby neopomenul zkoušku vykonané operace, podávání na další 

pracoviště se nezpustí, dokud ji nevykoná. Promyšlené zábranné nebo korektivní přípravky 

pomáhají vyloučit zbytečné narušení výroby. [2], [5] 

1.3 Poka Yoke 

1.3.1 Proč se soustředit na bezchybnost? 

Bezchybnost je standard. Z toho vyplývá, ţe ve výrobě není povolena jakákoliv chyba. 

Dokonce ani 99,9% spolehlivost kvality není přípustná. Takovýto přístup byl vyvinut jako 

motivační a zlepšovací program ve firmě Martin – Orlando, která dosáhla vysokého úspěchu 

ve zbrojním prŧmyslu. Některá odvětví komerčních prŧmyslŧ jej také vyzkoušely a zjistily, ţe 

tato cesta jim rovněţ poskytuje obrovské zisky. Vše dělat správně na poprvé. To znamená 

soustředit se na předcházení a předvídání chyb neţ na jejich odhalování. 

Jedním dŧleţitým dŧvodem pro vyrábění bezchybných produktŧ je udrţení spokojenosti a 

loajality zákazníka. Dokonce jen jeden neshodný produkt mŧţe zpŧsobit ztrátu věrného 

zákazníka. 

Finanční náklady jsou dalším dŧvodem. Neshoda vţdy něco stojí, ať uţ se jedná o 

přepracování produktu nebo nahrazení zničeného vybavení. Všechny tyto náklady sniţují 

produktivitu a dělají tak firemní produkty méně konkurence schopné. 

Konec koncŧ bezchybnost je klíčovým faktorem schopnosti firmy osvojit si metody štíhlé 

výroby. [7], [10] 
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1.3.2 Systém Poka Yoke 

Poka Yoke je jednoduché, nenákladné a provozně odolné zařízení. Je součástí 

chybuvzdorného procesu, který vyuţívá pouze automatického zařízení nebo metod 

k eliminaci lidského faktoru. Efektivní Poka Yoke kontroluje 100% všech poloţek a 

poskytuje tak rychlou zpětnou vazbu, takţe mohou být přijata patřičná protiopatření. 

Vyhovující Poka Yoke má splňovat tyto poţadavky: 

 jednoduchost, s dlouhou ţivotností a s minimální údrţbou, 

 vysokou spolehlivost, 

 nenákladnost, 

 přizpŧsobivost přesně dle podmínek na pracovišti. 

Poka je neúmyslná chyba a Yoke značí prevenci. Tedy jakmile systém Poka Yoke odhalí 

chybu, automaticky vypne zařízení nebo spustí varování v podobě světelné či zvukové 

signalizace. Efektivnost v předcházení chyb se odráţí v tom, zda je dané Poka Yoke zdrojem 

kontroly v prŧběhu procesu, a tím je schopno zachytit chyby ještě předtím, neţ výrobní proces 

vyrobí neshodný produkt, nebo aţ v podobě informační kontroly po procesu, kde se kontrola 

provádí okamţitě po procesu – ať uţ v procesu jako samokontrola nebo v následujícím 

procesu jako postupná kontrola. Tato informační kontrola nesniţuje všechny chyby, jako je 

tomu u předchozí kontroly v prŧběhu procesu, ale zadrţí chyby od předání k následující 

operaci. Tento přístup kontroly je v praxi mnohem účinnější neţ přístupy bez zpětné vazby. 

[6], [7], [10] 

1.3.3 Regulace procesu pomocí Poka Yoke systémů 

Systémy Poka Yoke regulují výrobní proces a tím předcházejí chybám pouţitím jednoho 

z dvou následujících přístupŧ: 

1. Stop systém – zastaví výrobní zařízení, jakmile detekuje výskyt chyby. 

2. Varovný systém – signalizuje operátorovi, aby zastavil stroj či zaznamenal problém. 

3. Kombinovaný systém – zastaví výrobní linku a varovnou signalizací přivolá obsluhu, 

aby odstranila chybu. 

Stop systém je povaţován za zcela bezchybnou metodu, neboť nezáleţí na lidském faktoru – 

zařízení se zastaví samo, jakmile detekuje problém. Nicméně není vţdy moţné nastavit stop 

systém tak, aby zastavil zařízení automaticky v okamţiku detekce chyby. V takových 
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případech je pouţit k upozornění varovný či alarmující systém vyuţívající světelného či 

zvukového varovného signálu. [8], [9] 

1.3.4 Metody užití Poka Yoke systémů 

V praxi se vyuţívají tři metody uţití Poka Yoke systémŧ: 

1. Kontaktní metody 

2. Metody pevných hodnot 

3. Metody pohybu krokem 

Kaţdá z těchto metod mŧţe být pouţita jak u kontrolního systému Poka Yoke, tak i u 

varovného. Kaţdá z těchto metod vyuţívá jiného přístupu k řešení vzniklých abnormalit. [7] 

1.3.4.1 Kontaktní metody 

Kontaktní metody pracují tak, ţe určí, zda mezi produktem a snímacím zařízením dochází k 

fyzickému kontaktu či je kontakt zpŧsoben přenosem energie. 

Mohou být rovněţ zajišťovány pomocí zařízení snímající energii, jakými jsou například 

fotoelektrické paprsky, které se fyzicky nedotknou produktu, ale snímají, kdyţ je některá 

součást výrobku, případně část stroje, v neočekávané pozici. 

Snímací zařízení u kontaktních metod nemusí být na úrovni high-tech technologií. Jedny 

z nejlepších snímacích zařízení jsou tzv. „pasivní zařízení“ jako např. čep nebo zábrana, která 

nedovolí, aby produkt nebyl umístěn v strojním přípravku ve špatné pozici. 

Kontaktní metody často vyuţívají částí, které jsou navrhnuty v nerovném tvaru, např. ţárovek 

či slepých děr. Vyuţívání pasivního přípravku, který zachycuje tvar, nebo koncového spínače 

umístěného tak, aby zaznamenal abnormální tvar, je nejjednodušším zpŧsobem jak odhalit 

anomálie ve výrobě. [7], [8] 

1.3.4.2 Metody pevných hodnot 

Metody pevných hodnot mohou být vyuţity, kdyţ je stanoven pevný počet částí, které mají 

být přichyceny k produktu, nebo je-li dán přesný počet opakujících se operací potřebných k 

zvládnutí procesního kroku. V této metodě zařízení počítá počet, kolikrát je daná operace 

udělána, a uvolní produkt, pouze kdyţ je dosaţen poţadovaný počet operací. 
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Metoda pevně stanovených hodnot mŧţe vyuţívat spínačŧ, jako jsou koncové spínače, které 

jsou svázány s kaţdým pohybem. Tyto spínače zasílají signál do počítače, který zaznamená, 

zda je splněn správný počet pohybŧ, který se měl uskutečnit. [7], [8] 

1.3.4.3 Metody pohybu krokem  

Třetím přístupem k zavedení systému Poka Yoke je metoda pohybu krokem. Tato metoda je 

pouţívána, aby snímala, zda chod procesu či jeho krok je uskutečněn ve stanoveném čase, 

čímţ je např. doba cyklu stroje. Tato metoda mŧţe být rovněţ uţita k zaručení, ţe se vše bude 

odehrávat ve stanoveném pořadí, coţ zabrání vzniku chyb. 

Metoda pohybu krokem vyuţívá senzory a zařízení, jakými jsou fotoelektrické spínače 

připojené k časovému spínači. Jestliţe k pohybu nedojde v předem stanovený čas, spínač 

vyšle signál k zastavení zařízení nebo varování. [7], [8] 

1.3.5 Druhy snímacích zařízení 

Snímací zařízení, která se pouţívají v aplikacích Poka Yoke, mohou být rozdělena do tří 

kategorií: 

1. zařízení snímací fyzický kontakt, 

2. zařízení snímací energii, 

3. senzory odhalující změny fyzikálních podmínek. 

Kaţdý druh těchto snímacích zařízení mŧţe být pouţit pro rŧzné situace. 

Navíc k samotným snímacím zařízením systémy Poka Yoke často obsahují zařízení, která 

jsou připojena k senzorŧm. Tato zařízení odhalují anomálie v systému, které mohou být 

zpŧsobeny chybami v systému, např. chyba odpočítávacího měřiče. Jiná zařízení, jakými jsou 

bzučáky, světla a blikající světla, předávají informace o chybách. Zvuk obvykle upoutá 

pozornost k problému rychleji neţ světlo. V případě, je-li pouţito světla jako varovné 

signalizace, je blikající světlo mnohem účinnější neţ světlo stálé. [8], [9] 
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2 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s. 

Tato bakalářská práce je zpracována ve firmě HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL, 

INC., která sídlí v Ostravě – Kunčicích, Tato organizace se dělí na 2 samostatné podniky, a to 

Hayes Lemmerz Autokola, a.s. a sesterský podnik Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. Analýza 

Poka Yoke je zpracována v rámci společnosti Hayes Lemmerz Autokola, a.s. 

V roce 1930 byla ve Vítkovicích zahájena výroba osobních a nákladních kol lehčího typu. Po 

válce byla tato výroba přesunuta do nově vznikajícího závodu v Kunčicích. Zdejší 

autokolárna patřila po dlouhá desetiletí mezi významné producenty ocelových kol. Postupným 

zvyšováním kapacit a zlepšováním výrobního procesu putovaly kaţdým rokem na východní 

trhy statisíce kol pro osobní a nákladní automobily, traktory a další zemědělskou techniku. Na 

konci 80. Let závod produkoval 2 miliony kol ročně. 

Po společenských změnách v roce 1989 bylo jasné, ţe se autokolárna bez silného 

strategického partnera v nově vznikajícím trţním prostředí nemŧţe uplatnit. Od Nové Huti, 

orientované především na těţký prŧmysl, nemohla ţádnou pomoc očekávat. A právě v roce 

1993 přichází strategický partner firma HAYES WHEELS International. Ta nejenţe vloţila 

do společného podniku finanční prostředky, ale co bylo velice dŧleţité, zajistila nové trhy. 

Autokolárna byla totiţ do té doby orientována pouze na tuzemský trh a některé země 

východního bloku a po jeho rozpadu zanikly i obchodní moţnosti v těchto zemích. 

Po vstupu na západní trhy bylo nutné si zvyknout na jiné standardy, splnit kvalitativní 

poţadavky a naučit se dodávat v čase. To vše vyţadovalo změnu v chování a přístupu 

zaměstnancŧ. Jak se měnilo myšlení a přístupy lidí, tak se měnila i tvář společnosti. 

Společnost ukončila výrobu nákladních kol, která díky problémŧm tradičních zákazníkŧ jako 

byla Tatra, Liaz či Avia přestala být lukrativní. Později byla ukončena i výroba kol pro 

traktory a zemědělskou techniku.  

Dalším významným mezníkem je pro společnost rok 1997. Tehdy společnost HAYES 

WHEELS International koupila největšího evropského výrobce kol, německou firmu 

LEMMERZ. Došlo ke spojení obou subjektŧ a vzniku nové společnosti HAYES LEMMERZ 

International. Tím se stala tato společnost světovou jedničkou v tomto oboru. 

V roce 2000 byla z Hayes Lemmerz Německo přestěhována výroba kol pro vysokozdviţné 

vozíky. Tato v Německu ztrátová produkce se stala součástí výrobního programu Hayes 

Lemmerz Autokola, a.s. a začala tvořit zisk. 
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Hayes Lemmerz Autokola, a.s. je moderním strojírenským podnikem a velice spolehlivým 

partnerem světoznámých automobilek a výrobcŧ manipulační techniky. Tato firma se stala 

tradičním dodavatelem firem, jako jsou Škoda Auto, Volkswagen, Opel, Suzuki, Ford a další. 

V oblasti vysokozdviţné techniky jsou zákazníky firmy Nako, Toyota, Still, Clark a další. 

Od doby vzniku společného podniku vzrostla výroba asi pětinásobně stejně jako trţby, 

zatímco produktivita na zaměstnance více neţ sedminásobně. Společnost Hayes Lemmerz 

Autokola, a.s. se řídí pravidlem, ţe její dodavatelé jsou partneři a spokojenost zákazníkŧ je 

alfou a omegou veškeré výroby. Její strategie je být nejlepší na trhu, mít nejlepší kvalitu 

výrobkŧ, sluţeb, efektivitu a celkové výsledky práce. 

V současné době se Hayes Lemmerz Autokola, a.s. dělí na dvě divize, a to výrobu ocelových 

tvářených kol pro osobní automobily – PCW (Personal Car Wheel) a výrobu kol pro 

prŧmyslové a vysokozdviţné vozíky – FLW (ForkLift Wheel), zaměstnává celkem 350 

zaměstnancŧ (280 + 70) a produkce v roce 2008 byla u PCW – 5,92 mil kol a u FLW – 

285 000 kol. [11]  
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3 ANALÝZA VYBRANÝCH POKA YOKE VE FIRMĚ 

Analyzovaná Poka Yoke byla zvolena na základě postupného sledování výrobního procesu ve 

firmě Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Velice účinným zdrojem získávání informací byly 

rovněţ konzultace s odborníky firmy, kteří zodpovídali za provoz dílčích výrobních úsekŧ. 

Pro výrobu lisovaných plechových autokol jsou pro jednotlivé kroky výroby zavedena 

konkrétní Poka Yoke. Mezi 5 nejdŧleţitějších, která výrazně ovlivňují kvalitu výroby, patří:  

1) Měření vstupní tloušťky materiálu přístřihu 

2) Lišta kontroly výšky lemu 

3) Ploutev 

4) Plastová zábrana 

5) Rozlišovací kamera 

Uvedené názvy jednotlivých Poka Yoke byly pro účely této práce zvoleny tak, aby co nejlépe 

vystihly technologickou funkci ve výrobě. Zvolená Poka Yoke jsou popsána podle 12 kritérií, 

která byla určena na základě doporučení firemních odborníkŧ a konzultantky bakalářské 

práce. Jednotlivá kritéria dílčích Poka Yoke byla na základě doporučení firmy pojmenována 

takto: 

1) Místo v procesu 

2) Účel zavedení  

3) Popis funkce 

4) Typ Poka Yoke 

5) Popis realizace 

6) Náklady na realizaci 

7) Termín zavedení 

8) Ztráty před zavedením 

9) Údrţba 

10) Účinnost 

11) Výhody a případné nevýhody 

12) Návrh zlepšení  

Pozn.: v této práci není uveden návrh zlepšení pouze u Poka Yoke Měření vstupní 

tloušťky materiálu přístřihu. Komentář je uveden v textu daného Poka Yoke. 

Následující schéma výrobní linky plechových autokol (obr. 1) názorně ukazuje umístění 

jednotlivých vybraných Poka Yoke (dále jen pro pouţití v obrázcích PY). 
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Obr. 1 – Schéma výrobní linky plechových autokol 

V dalším textu jsou popsány podle uvedených kriterií jednotlivé aplikace Poka Yoke.
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3.1 Poka Yoke MĚŘENÍ VSTUPNÍ TLOUŠŤKY MATERIÁLU PŘÍSTŘIHU 

3.1.1 Místo v procesu 

Poka Yoke se nachází na vstupu do postupového lisu pro lisování části kola, která se nazývá 

disk (obr. 2). 

 

Obr. 2 – Schéma umístění měření vstupní tloušťky materiálu přístřihu 

 

3.1.2 Účel zavedení 

Měření tloušťky materiálu polotovaru pro lisování disku je nezbytné z dŧvodu zabránění 

vstupu více kusŧ polotovarŧ. Tyto polotovary se nazývají přístřihy a jsou vstupním 

materiálem do lisu pro lisování disku. Podávací zařízení přístřihŧ je magnetické a nevylučuje 

moţnost chyby, ţe do lisu umístí najednou dva přístřihy. V případě, ţe se do lisu dopraví dva 

přístřihy místo jednoho, pak tloušťka zpracovávaného obrobku je dvojnásobná. Nastavený 

výkon postupového lisu, konstrukce tvářecích a prostřihovacích nástrojŧ stroje neumoţní 

zhotovit poţadované konečné rozměry disku. Velkým reálným nebezpečím je poškození 

vlastního lisu, případně drahých nástrojŧ, zhotovených z nástrojových ocelí. Tím by vznikla 

firmě finanční ztráta v podobě odstavení linky a opravy lisu včetně nástrojŧ. 
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3.1.3 Popis funkce 

Přístřihy jsou ze zásobníku odebírány pneumatickou přísavkou. Před tímto úkonem jsou od 

sebe uvolněny magnetickým čeřením. Následně jsou předávány na místo měření tloušťky 

(obr. 3). 

 

 

 

Obr. 3 – Odběr přístřihŧ pomocí pneumatické přísavky 
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Píst pneumatického válce má na svém konci instalováno kontaktní čidlo. Píst s čidlem je 

tlakem vzduchu vytlačován z válce směrem dolŧ a přibliţuje se k přístřihu. Po dotyku čidla 

pístu s přístřihem je odměřena vzdálenost, kterou píst urazil (obr. 4). 

 

 

Obr. 4 – Elektronická kontrola tloušťky přístřihu 

 

 

 

Hodnota naměřené vzdálenosti dráhy pístu je porovnána s předepsanými hodnotami pro 

jednotlivé tloušťky přístřihŧ. Na základě vyhodnocení dráhy pístu a tím také tloušťky 

přístřihu dojde k určení tloušťky materiálu přístřihu. V případě, ţe je vyhodnocena větší 

tloušťka materiálu přístřihu, musí nezbytně následovat zastavení linky. Tato neţádoucí situace 

nastane, kdyţ magnetický podavač dopraví k měřícímu zařízení dva kusy přístřihŧ najednou. 

Zavedené Poka Yoke identifikuje, ţe dráha pístu pneumatického válce je menší neţ nastavená 

povolená tolerance dráhy (obr. 5). Tím je zajištěno, ţe nedojde k poškození drahého lisu 

a lisovacích nástrojŧ. 
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Obr. 5 – Kontrolní software s maximální, minimální a skutečnou tloušťkou materiálu 

3.1.4 Typ Poka Yoke 

Je to stop systém kontaktního typu Poka Yoke. Není-li tloušťka přístřihu ve stanovených 

tolerancích, měřící zařízení zastaví výrobní linku a operátor musí odstranit nevyhovující 

přístřih. 

3.1.5 Popis realizace 

Kontrola tloušťky materiálu na vstupu do lisu byla zavedena jiţ na začátku výroby ocelových 

kol, ale postupem času se měnilo provedení této kontroly – od mechanické, přes laserovou aţ 

po nynější elektronickou. 

3.1.6 Náklady na realizaci 

Náklady na realizaci představují prvotní investici. Vzhledem k značné výši pořizovacích 

investičních nákladŧ, nelze na základě sdělených informací firmou přesně vyčíslit pořizovací 

náklady tohoto Poka Yoke.  
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3.1.7 Termín zavedení 

Poka Yoke bylo zavedeno na počátku výroby plechových kol. Postupem času na 

základě vývoje technologií bylo aplikováno nejspolehlivější provedení, které elektronicky 

snímá dráhu měřícího pístu zařízení. 

3.1.8 Ztráty před zavedením 

Ztráty by v případě poškození lisu, nářadí a transferových čelistí nebo jen částečného zničení 

součástí lisu představovaly částku v řádu milionu Kč. Situace, kdy lis je zastaven vlivem větší 

tloušťky vstupního materiálu, nastává přibliţně jednou za dva měsíce. 

3.1.9 Údržba 

Údrţba zařízení (čidla) trvá cca jednu hodinu a provádí se dvakrát za rok, nebo dle potřeby. 

V intervalu tří let je nutná výměna čidla. Materiálové a osobní náklady na tuto výměnu jsou 

ve výši asi 60 tis. Kč. Tato částka je zanedbatelná vzhledem k nákladŧm na opravu 

poškozeného postupového lisu a jeho nástrojŧ. 

3.1.10 Účinnost 

Účinnost měření vstupní tloušťky materiálu přístřihu je 100%. Provádí se kontrola kaţdého 

přístřihu. 

3.1.11 Výhody a případné nevýhody 

Výhodou zavedení tohoto Poka Yoke je stoprocentní vyloučení moţnosti, ţe do postupového 

lisu budou podány dva přístřihy místo jednoho. Zavedením měření vstupní tloušťky materiálu 

přístřihu je zamezeno poškození postupového lisu, jeho nástrojŧ a výpadek provozu celé 

linky. 

3.1.12 Návrh zlepšení 

Na základě informací z provozu výrobní linky je toto Poka Yoke dostačující a spolehlivě 

vylučuje moţnost přerušení výroby. Při bezporuchovém provozu linky uvedené zařízení 

nevyţaduje prodlouţení výrobního času. Nároky na údrţbu jsou vzhledem k celoročnímu 

provozu minimální. Tato informace vyplývá z dlouhodobých statistik odstávek výrobní linky 

a provozních zkušeností. 
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3.2 Poka Yoke LIŠTA KONTROLY VÝŠKY LEMŮ 

3.2.1 Místo v procesu 

Dané Poka Yoke se nachází na výstupu z postupového lisu pro lisování diskŧ, jak názorně 

uvádí obrázek 6. 

 

Obr. 6 – Umístění Poka Yoke v procesu výroby 

 

3.2.2 Účel zavedení 

Výška lemu disku je jeden z dŧleţitých rozměrŧ, který je rozhodující pro přesnost výroby 

kola. Vzhledem k tomu, ţe disk je následně svařován s ráfkem kola v přesně určené poloze 

obou dílŧ, nesmí mít disk výšku lemu větší ani menší, neţ je předepsaná výrobní tolerance. 

V opačném případě by vznikly problémy, které by měly podstatný vliv na pevnost a správnou 

geometrii kola při jeho provozu. Pevnost kola a jeho jízdní vlastnosti jsou ovlivněny 

konstrukčně navrţeným tvarem. To znamená, ţe jakákoliv změna vzájemné polohy ráfku 

a disku při svařování mŧţe tyto vlastnosti výrazně ovlivnit. Tím by také mohlo dojít 

k ohroţení bezpečnosti provozu vozidla na takto vyrobených kolech. Účelem zavedení tohoto 

Poka Yoke je vyloučení negativního vlivu na kvalitu vlastností konečného výrobku. 
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3.2.3 Popis funkce 

Nad pásovým vodorovným dopravníkem pro přesun diskŧ je instalována kovová lišta 

v předepsané výšce, jak znázorňuje následující obrázek 7. 

 

Obr. 7 – Nákres místa instalace kovové lišty 

 

 

Výška lišty je určena jako maximální rozměr výšky lemu disku. Maximální kladná tolerance 

výšky lemu od jmenovité hodnoty výšky je určena ve výkresové dokumentaci. V případě, ţe 

je výška lemu disku větší neţ jeho maximální povolený rozměr v rámci předepsané tolerance, 

lišta zabrání propuštění zmetkovitého disku k dalšímu kroku ve výrobě kol. Obsluha lisu musí 

zmetkovitý disk z dopravníku odstranit. Podle typu kola, a tím maximální tolerované výšky 

lemu disku, je moţné nastavit lištu na poţadovanou výšku. 

3.2.4 Typ Poka Yoke 

Je to varovný kontaktní typ Poka Yoke. Vadný disk je zadrţen. Ale chod postupového lisu 

není omezen. Operátor, který je přítomen u dopravníku, na kterém je toto Poka Yoke 

nainstalováno, odebere vadný kus. 

3.2.5 Popis realizace 

Několik jednoduchých návrhŧ bylo zaloţeno na odměrném kalibru, který měl předepsanou 

maximální výšku disku. Nevýhodou bylo jeho ruční ovládání, čímţ se nedal vyloučit omyl 

v dŧsledku lidského faktoru. Výše popsané řešení formou závěsné lišty názorně ukazuje 

fotografie z provozu (viz obr. 8). 
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Obr. 8 – Disk se správnou výškou lemu pod kontrolní lištou 

 

 

Toto řešení, které navrhla údrţba firmy na základě poţadavkŧ z výroby, bylo nakonec přijato. 

Hlavním dŧvodem byla jednoduchost výroby Poka Yoke, jeho moţnost variability na rŧzné 

výšky lemŧ diskŧ a vyloučení omylŧ zpŧsobených lidským faktorem. 

3.2.6 Náklady na realizaci 

Náklady na kontrolu výšky lemu disku byly tvořeny: 

 osobními náklady řešitelŧ úkolu; 

 náklady na pořízení materiálu lišty; 

 výrobní náklady; 

 náklady na spotřebované energie. 

Podle sdělení firmy celkové náklady nepřesáhly částku 15 000 Kč. V případě výroby 

zmetkovitého kola s diskem, jehoţ výška lemu je mimo povolenou toleranci, a případnou 

poruchou kola v provozu, by reklamační náklady a náhrada škody výrazně převyšovaly 

náklady na realizaci tohoto Poka Yoke. 
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3.2.7 Termín zavedení 

Dané Poka Yoke bylo zavedeno následně po nárŧstu počtu zmetkovitých kusŧ kol v dŧsledku 

vadných rozměrŧ lemŧ diskŧ. Zmetkovitost přesáhla vnitřními předpisy stanovené procento.  

3.2.8 Ztráty před zavedením 

Výši ztrát vzhledem k internímu charakteru takovéto informace firma běţně neposkytuje.   

3.2.9 Údržba 

Kovová lišta nevyţaduje ţádnou údrţbu. 

3.2.10 Účinnost 

Účinnost tohoto Poka Yoke je 100%. Lištou neprojde ţádný disk s větší neţ maximálně 

povolenou výškou lemu. 

3.2.11 Výhody a případné nevýhody 

Výhodou jsou malé pořizovací náklady, jednoduchá obsluha a minimální údrţba. Nevýhodou 

je, ţe toto Poka Yoke zamezí prŧchodu pouze disku, jehoţ lem je větší neţ povolená 

maximální výrobní tolerance. V opačném případě, kdy výška lemu disku je menší neţ 

povolená minimální tolerance, toto Poka Yoke není schopno zmetkovitý disk vyřadit 

z výroby. 

3.2.12 Návrh zlepšení 

Vzhledem k modernizaci postupového lisu došlo k odstranění závad ve výrobě diskŧ. Výška 

lemu disku se pohybuje v povolených výrobních tolerancích, proto firma odstranila uvedené 

Poka Yoke z výrobní linky. 

Případné odstranění nevýhody uvedeného Poka Yoke by se mohlo řešit pomocí optického 

měření maximální a minimální tolerované výšky lemu disku a montáţí hydraulického 

případně pneumatického manipulátoru, který by zmetkovité kusy vyřazoval z výrobní linky. 

Činnost manipulátoru by byla ovládaná automaticky na základě impulsŧ optických čidel.  
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3.3 Poka Yoke PLOUTEV 

3.3.1 Místo v procesu 

Smontované kolo, které je tvořeno svařením disku a ráfku, je třeba před lakováním přemístit 

z válečkového vodorovného dopravníku na svislý závěsný dopravník s háky. Navěšování na 

háky svislého závěsného dopravníku je realizováno roboty (obr. 9). 

 

Obr. 9 – Robotické navěšování kol na svislý závěsný dopravník 

 

3.3.2 Účel zavedení 

Při provozu linky občas dochází k nesprávnému navěšování kol robotem na závěsné háky 

svislého dopravníku. Je to zpŧsobeno několika příčinami. Například chybou v programu 

robota, zpomalením svislého závěsného dopravníku z provozních dŧvodŧ, které vznikají na 

předchozích pracovištích, ojediněle se vyskytne mechanická porucha v podobě deformace 

závěsných hákŧ. Tyto provozní poruchy zpŧsobovaly závaţné kolize, ke kterým docházelo 

v lakovací vaně. Špatně zavěšené kolo spadlo do lakovací vany a došlo k následnému 

zastavení celé linky. Kolo bylo nutné z lakovny odstranit. V lakovacím zařízení hrozilo velké 

nebezpečí úrazu pro obsluhu lakovny. Odstranění vzniklé poruchy vyţadovalo od obsluhy 

linky určitý čas. Tím došlo k prodlouţení doby umístění zavěšených kol na dopravníku 

v lakovacích komorách a ve vypalovací peci na delší dobu neţ ukládá technologický postup 

výroby. Tato kola s delším pobytem v lakovně a vypalovací peci z dŧvodu odstraňování 

popsané závady pak byla znehodnocena. Jednak došlo k nanesení silnější vrstvy laku na kolo, 
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neţ uvádí povolená výrobní tolerance, a delší pobyt kol ve vypalovací peci zpŧsobil 

povrchové přepálení laku. Tato kola byla nevhodná pro expedici k zákazníkŧm. Tím vznikaly 

firmě značné ztráty. Z dŧvodŧ velkých finančních ztrát, nedokonalosti tohoto zpŧsobu výroby 

a prodlouţení jednotkového času výroby kola bylo nezbytné přijmout technické opatření, 

které by tento nedostatek trvale odstranilo. 

3.3.3 Popis funkce 

V procesním toku výroby byla za navěšováním kol na svislý závěsný dopravník instalována 

tzv. ploutev (obr. 10). 

 
Obr. 10 – Ploutev 

 

 

Ploutev je plechová lišta, která je umístěna do dráhy zavěšených kol. Konec lišty je napojen 

na elektronické čidlo, které v případě potřeby zastaví dopravník. Profil lišty a její umístění 

v lince je navrţen tak, aby správně navěšená kola na hácích svislého dopravníku plynule 

prošla, aniţ by do lišty narazila (obr. 11). 
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Obr. 11 – Ploutev se správným navěšením kola 

 

Při nesprávném navěšení dojde k nárazu kola do lišty, neboli ploutve, a čidlo v ní umístěné 

vydá signál k zastavení dopravníku. Současně dojde ke spuštění zvukové a světelné 

signalizace, která upozorní operátora daného úseku. Ten následně ručně navěsí kolo na svislý 

závěsný dopravník a uvede jej do provozu. 

3.3.4 Typ Poka Yoke 

Ploutev je kombinovaný typ kontaktního Poka Yoke. Zajišťuje havarijní část ochrany výrobní 

linky tím, ţe vypne z provozu svislý závěsný dopravník a manipulačního robota. Varovnou 

část Poka Yoke zajišťuje zvuková a světelná signalizace. 

3.3.5 Popis realizace 

Realizace opatření k odstranění těchto provozních problémŧ byla řešena týmovou metodou. 

Oddělení výroby předalo popis vzniklých závad a jejich příčin oddělení údrţby. Údrţba ve 

spolupráci s konstrukcí a technologií výroby navrhla realizaci technického opatření, které 

z větší části odstranilo výše popsané problémy. Technický úsek zpracoval výkresovou 

dokumentaci k projektu, oddělení údrţby projekt dokončilo. Realizace opatření proběhla 

během tří dnŧ. Konstrukční návrh ploutve výrobně zajistili zaměstnanci údrţby. 
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3.3.6 Náklady na realizaci 

Materiálové náklady v tomto případě zahrnovaly cenu pouţitých plechŧ, koncového spínače 

a propojení s dopravníkem a úpravu ovládacího softwaru. Určitou část, kterou se nepodařilo 

zjistit, tvořily mzdové náklady. Celkové materiálové náklady byly cca 3 tis. Kč. 

3.3.7 Termín zavedení 

Toto Poka Yoke bylo zavedeno v roce 2009. V té době výrazně oproti minulým rokŧm 

vzrostla zmetkovitost kol. Hlavní příčinou bylo jiţ výše uvedené dlouhodobé setrvání kol 

v lakovně a ve vypalovací peci. 

3.3.8 Ztráty před zavedením 

Ztráty byly zpŧsobeny zastavením výroby (dopravníku) z dŧvodu kolize kola v lakovacích 

komorách. V jednom případě došlo k úrazu, kdy pracovník odstraňoval nesprávně navěšené 

kolo. Poškození lidského zdraví představuje vţdy nevyčíslitelnou hodnotu. Vzhledem k tomu, 

ţe se jedná o citlivý údaj tykající se detailŧ know-how firmy, je v současné době téměř 

nemoţné zjistit přesné údaje. Tudíţ nebylo moţno finanční ztrátu před zavedením uvedeného 

Poka Yoke kvalifikovaně vyčíslit. 

3.3.9 Údržba 

Toto zařízení nevyţaduje téměř ţádnou údrţbu, kromě kontroly funkčnosti elektronického 

čidla, případně jeho výměnu. 

3.3.10 Účinnost 

Ploutev má jeden tvar pro všechny typy kol. Je přizpŧsobená kolu s největšími rozměry. 

Pokud je kolo navěšeno sice nevhodně, ale přesto projde ploutví, s největší pravděpodobností 

nedojde ke kolizi v lakovně a ve vypalovací peci. Pokud je však kolo zavěšeno nesprávně 

a neprojde ploutví, zastaví se svislý závěsný dopravník a operátor musí navěsit kolo správně. 

3.3.11 Výhody a případné nevýhody 

Výhodou uvedeného Poka Yoke je, ţe odstraňuje situace nesprávně navěšeného kola, a tím 

zabraňuje výrobní kolizi v lakovně nebo ve vypalovací peci a odstavení celé linky. V daném 

uzlu linky na sebe navazují činnosti výrobních programŧ vodorovného pásového dopravníku, 
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překládacího robota a svislého závěsného dopravníku. V případě poruchy některých výše 

uvedených zařízení je nevýhodou nezbytná přítomnost operátora. Ten musí poruchu odstranit 

a následně spustit činnost dopravníkŧ a robota. 

3.3.12 Návrh zlepšení 

Vzhledem k návaznosti programŧ činností vodorovného pásového dopravníku, robota a 

svislého závěsného dopravníku by částečným odstraněním vypnutí celé linky pomohlo 

zavedení otočného zásobníku, na kterém by se po dobu odstraňování poruchy mohly hromadit 

kola z vodorovného pásového dopravníku. Toto zlepšení je znázorněno v následujícím 

schématu (obr. 12). 

 

Obr. 12 – Otočný zásobník kol  
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3.4 Poka Yoke PLASTOVÁ ZÁBRANA 

3.4.1 Místo v procesu 

Z vyráběného sortimentu se na určité typy kol tiskne varovný potisk. To platí například pro 

rezervní kola, která mají jiný tvar a rozměr neţ základní kola, kterými je automobil vybaven. 

Toto kolo má zpravidla menší rozměry z dŧvodu úspory objemu zavazadlového prostoru 

(například pro kola vozu Volkswagen Golf). Varovný potisk upozorňuje, ţe toto rezervní kolo 

je v případě defektu pouze na dojetí do servisu a maximální povolená rychlost s tímto kolem 

je 80 km/h. Z hlavního dopravníku jsou vybrané typy kol ručně překládány na vedlejší 

dopravník, kde následně probíhá tištění varovného potisku tamponem. Dané Poka Yoke – 

plastová zábrana – se nachází před zařízením pro tisk varovného textu na rezervní kola, jak 

znázorňuje následující obrázek 13. 

 

 

Obr. 13 – Plastová zábrana 

3.4.2 Účel zavedení 

Zavedením plastové zabrány (obr. 14) se odstranily chyby zpŧsobené lidským faktorem. 

Stávalo se, ţe zaměstnanec přeloţil omylem z hlavního dopravníku na vedlejší dopravník 

k potisku kolo s většími rozměry, neţ má kolo rezervní. 
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Obr. 14 – Plastová zábrana 

 

Potisk se tiskne pouze na vybrané typy kol (obr. 15). Pro kaţdý typ kola existuje specifický 

tampon a rozměrové nastavení přítlaku zařízení pro potisk. Pokud by se na vedlejší dopravník 

dostal jiný typ kola (obr. 16), mohlo by dojít k poškození zařízení pro potisk. Zavedením 

plastové zábrany došlo k odstranění těchto problémŧ. 

 

Obr. 15 – Vhodný typ kola 
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Obr. 16 – Nevhodný typ kola 

3.4.3 Popis funkce 

Princip plastové zábrany spočívá v tom, ţe neumoţní prŧchod nevhodného typu kola směrem 

k zařízení pro varovný potisk. Tento přípravek je vyroben z plastu. Jedná se o podélnou lištu, 

která je v předepsané výšce upevněna nad vedlejším dopravníkem. Tím je zajištěno, ţe mezi 

dopravníkem a plastovou zábranou projdou k zařízení pro potisk pouze rezervní kola. Tuto 

lištu lze jednoduše přestavit podle poţadovaných výšek rezervních kol. Tím Poka Yoke zajistí 

prŧchod jen aktuálně poţadovanému typu rezervního kola a jemu přizpŧsobenému zařízení 

pro potisk. 

3.4.4 Typ Poka Yoke 

Jedná se o varovný kontaktní typ Poka Yoke, vzhledem k tomu, ţe plastová zábrana 

neumoţní vykonat další krok technologického postupu, tj. varovný potisk, ale vedlejší 

vodorovný dopravník není zastaven. 

3.4.5 Popis realizace 

Vzhledem k značným pořizovacím nákladŧm pro výměnu poškozeného zařízení pro potisk za 
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nové, bylo nutné urychleně navrhnout technický zpŧsob řešení tak, aby byl vyloučen 

opětovný omyl zpŧsobený lidským faktorem. Úkol byl zadán týmu z oblasti konstrukce, 

údrţby a technologie výroby. Podmínkou pro úspěšné řešení byly nízké pořizovací náklady, 

spolehlivost – vyloučení moţnosti omylu, bezpečnost práce obsluhy a hlavně krátká doba pro 

realizaci instalace zábrany.  

Významným prvkem pro návrh řešení bylo vlastní pozorování týmu přímo u popisovaného 

zařízení. Na základě operativních schŧzek týmu byla vybrána plastová zábrana, která nejlépe 

splňovala poţadované podmínky pro řešení. Zaměstnanci z konstrukce zajistili výrobní výkres 

zábrany a pracovníci údrţby ji na základě této dokumentace vyrobili. 

3.4.6 Náklady na realizaci 

Náklady na realizaci plastové zábrany byly tvořeny těmito poloţkami: 

1) osobní náklady řešitelského týmu – návrh konstrukce řešení včetně výkresové 

dokumentace, návrh technologie výroby včetně volby materiálu, vlastní výroba a 

montáţ. 

2) materiálové náklady – nákup plastové desky, vyřezání potřebného tvaru 

3) spotřeba energií pro výrobu plastové zábrany 

Celkové náklady jsou odhadovány na jednotky tisícŧ Kč. Největší poloţkou byly osobní 

náklady řešitelského týmu a zaměstnancŧ výroby. Náklady na materiál a energii byly řádově 

ve sto korunách. Vzhledem k takto nízkým nákladŧm firma nemá přesné údaje celkových 

nákladŧ na realizaci. V porovnání s náklady na pořízení nového zařízení na potisk, v případě 

jeho dalšího poškození, byly náklady na realizaci tohoto Poka Yoke zanedbatelné. 

3.4.7 Termín zavedení 

V roce 2008 byla nainstalována celá linka pro automatický potisk varovných nápisŧ. Během 

prvního měsíce provozu došlo k výše popsanému poškození zařízení pro potisk. Z dŧvodu 

minimální odstávky automatické linky musely být do týdne podniknuty kroky k řešení této 

situace. 

3.4.8 Ztráty před zavedením 

Poškození tisknoucího zařízení v hodnotě cca 50 tis. Kč. Další ztráty vznikly z hlediska 

lidského faktoru a času. Rezervní kola, na která se tiskne varovný potisk, musela být ručně 
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uloţena pracovníky z hlavního dopravníku do provizorních palet. V paletách byla uskladněna 

do doby pořízení nového zařízení pro potisk. Po výměně nového zařízení byla rezervní kola 

postupně ručně přeloţena na vedlejší dopravník, kde následně proběhlo tištění varovného 

potisku tamponem. 

3.4.9 Údržba 

Poka Yoke je téměř bezúdrţbové. V případě opotřebení se vymění plastová zábrana za nový 

kus. 

3.4.10 Účinnost 

100% spolehlivost plastové zábrany je pouze v případě, kdy je nastavena pro patnáctipalcová 

rezervní kola. Plastová zábrana neumoţní vykonat další krok technologického postupu, čímţ 

zabrání vstupu nevhodného typu kola k tištění varovného potisku a následné poruše a 

vyřazení zařízení pro potisk. V poloze, kdy je zábrana nastavena pro šestnáctipalcová kola, 

mŧţe touto zábranou projít i patnáctipalcové kolo. 

3.4.11 Výhody a případné nevýhody 

Výhodou zavedeného Poka Yoke je, ţe pro danou výšku ráfku rezervního kola bezpečně 

vyřadí běţné provozní kolo, jehoţ výška ráfku je větší. Pořizovací náklady jsou minimální 

vzhledem k nákladŧm při opravě poškozeného zařízení na potisk, v případě kdyby prošlo kolo 

s větší výškou ráfku. Velkou výhodou je minimální finanční náročnost na instalaci tohoto 

zařízení. 

Nevýhodou tohoto zařízení je, ţe v případě, kdy je nastavena plastová zábrana na rezervní 

kola pro prŧměry ráfkŧ šestnáct palcŧ, toto zařízení neumí rozpoznat, ţe na pásovém 

dopravníku se vyskytuje rezervní kolo s menším prŧměrem ráfku, ale se stejnou výškou. 

K těmto situacím podle sdělení firmy mŧţe při výrobě docházet. Pokud se k zařízení pro 

potisk dostane rezervní kolo sice o stejné výšce, avšak jiného prŧměru ráfku, neţ na který je 

zařízení potisku nastaveno, dojde k jeho poškození. Obsluha linky v daném místě pak odstaví 

zařízení pro potisk. Po dobu opravy poškozeného zařízení pro potisk musí obsluha rezervní 

kola z hlavního dopravníku ukládat do palet. 
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3.4.12 Návrh zlepšení 

Návrh na zlepšení spočívá v zavedení dotykového měření prŧměru rezervního kola 

pneumatickým pístem. V případě, kdy se dostane před zařízení pro potisk kolo s jiným 

prŧměrem, neţ na jaký je toto zařízení nastaveno, je kolo odkloněno lištou do vedlejšího 

rezervního zásobníku. Tento návrh stručně popisuje následující obrázek 17. 

 

Obr. 17 – Automatické měření a třídění kol  
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3.5 Poka Yoke ROZLIŠOVACÍ KAMERA 

3.5.1 Místo v procesu 

Poka Yoke se nachází na konci výrobní linky. Jeho úkolem je rozdělovat jednotlivá kola 

z vodorovného dopravníku. Rozhodujícím parametrem pro rozdělení rŧzných typŧ kol je 

jejich tvar a velikost. Za rozlišovací kamerou jsou umístěna elektronická čidla, která pak 

zařazují jednotlivé typy kol k ukládání do palet. Organizace pracoviště je zřetelná 

z obrázku 18. 

 

Obr. 18 – Organizace pracoviště pro ukládání kol do palet 

 

Výrobní sortiment čítá několik typŧ kol. Pro kaţdý typ kola je předepsaný specifický zpŧsob 

ukládání a balení. Tento zpŧsob je definován zákazníkem v poţadavcích na počet kol ve 

vrstvě, na počet vrstev a na druhu pouţitého balícího materiálu – dřevo či plast. Během jedné 

směny se obvykle vyrábí více neţ jeden typ kol současně, a proto existuje více pracovišť na 

ukládání kol. Pracoviště jsou organizována tak, aby bylo moţné rŧzné typy kol ukládat 

v separovaném prostoru, ale ve stejném čase. 

3.5.2 Účel zavedení 

Je nepřípustné, aby kolo daného typu bylo uloţeno do palety s koly jiného typu. Manipulační 

robot, který překládá kola ze svislého závěsného dopravníku na válečkový vodorovný 

dopravník, není schopen rozpoznat typ kola. Z tohoto dŧvodu je za robotem v procesním toku 

instalována kamera, která rozlišuje typy kol podle určitých parametrŧ. Mezi rozlišovací 

parametry patří např. počet, tvar a poloha větracích otvorŧ kola, šířka kola, počet a poloha 

upínacích otvorŧ kola, rozměr středového otvoru disku, atd. 
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3.5.3 Popis funkce 

Kamera je instalována nad válečkovým vodorovným dopravníkem, na němţ se současně 

pohybují rŧzné typy kol. Metoda rozlišování jednotlivých tvarŧ kol, a tím jejich třídění, 

spočívá na principu prosvěcování kola zespodu. Světelné paprsky procházejí specifickými 

otvory jednotlivých typŧ kol. Mezi tyto funkční otvory patří, ventilační a odlehčovací otvory, 

otvory pro šrouby, kterými je kolo přichyceno k brzdovému bubnu nebo kotouči, a otvor pro 

vystředění disku kola na náboj brzdového bubnu nebo kotouče. Konkrétní ukázku funkčních 

otvorŧ kola, které snímá kamera, je uvedena na následujícím obrázku 19. 

 

 

Obr. 19 – Funkční otvory kola 

 

Kamera umístěná nad kolem „vnímá“ rozdíly mezi černou a bílou barvou. Černá barva 

představuje hmotu kola a bílá barva určuje prosvícené dílčí tvarové otvory kola a jeho okolí. 

Jakmile kamera identifikuje podle prosvícených otvorŧ daný typ kola, vyšle impuls do 

příslušného čidla, které zařadí kolo na určené pracoviště pro ukládání daného typu kol do 

palet (obr. 18). 

3.5.4 Typ Poka Yoke 

Rozlišovací kamera je varovný typ Poka Yoke. Tento systém vyuţívá kontaktní metody, 

zaloţené na přenosu tvaru otvorŧ kola pomocí energie světelných paprskŧ. 
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3.5.5 Popis realizace 

Kamera byla realizována jako součást projektu při přechodu z ručního svěšování kol ze 

svislého závěsného dopravníku na robotizované svěšování. Realizace projektu trvala několik 

měsícŧ a účastnili se jí pracovníci z rŧzných útvarŧ, především pak odborníci z oblasti 

logistiky, konstrukce a technologie výroby. 

3.5.6 Náklady na realizaci 

Náklady na samotné Poka Yoke představovaly minimální část z celkových nákladŧ na 

realizaci celého úseku linky. Do nákladŧ je nutno započítat rozlišovací zařízení, čidla na 

dopravníku, naprogramování softwaru a další elektroniku, coţ bylo cca 50 tis. Kč. 

3.5.7 Termín realizace 

Kamera byla realizována jako součást projektu při přechodu z ručního svěšování kol ze 

svislého závěsného dopravníku na robotizované svěšování roku 2007. 

3.5.8 Ztráty před zavedením 

Ztráty před zavedením rozlišovací kamery představovaly nespokojenost odběratelŧ s tím, ţe 

v jejich dodávce byla v dŧsledku omylu při třídění zařazena kola jiných rozměrŧ, neţ bylo 

poţadováno v objednávce. Ztráty lze vyjádřit v nákladech na reklamaci, které jdou na vrub 

dodavatele. Nelze vyčíslit náklady ztráty dŧvěry nespokojeného zákazníka. 

3.5.9 Údržba 

Údrţba probíhá prŧběţně dle potřeby několikrát týdně. Je nutné čistit prosvěcovaný pás 

a nastavovat citlivost kamery. 

3.5.10 Účinnost 

Účinnost kamery je 100% ve smyslu nezaměnitelnosti rŧzných typŧ kol. V případě, ţe kamera 

nerozpozná přesně typ kola, čidlo pro třídění kol se neaktivuje a kolo sjede na konec 

dopravníku na pracoviště číslo 5, jak ukazuje výše uvedený obrázek 18. 

Chyba kamery mŧţe nastat v případě, ţe dojde v dŧsledku prašnosti okolního prostředí 

k znečištění prosvěcovaného pásu i přes to, ţe je rozlišovací systém kamery chráněn zástěnou. 
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Tato situace nastává ojediněle, jedná se spíše o výjimečné případy několika kusŧ za týden. 

Tuto závadu je moţné identifikovat tehdy, kdyţ na páté pracoviště sjíţdí příliš mnoho kol. 

Časová náročnost údrţby na odstranění závady je závislá na rozsahu znečištění nebo 

případného poškození zařízení kamery a jejího příslušenství. Odstranění této závady se 

pohybuje řádově v desítkách minut nebo hodin.  

Pomocným opatřením ke sníţení četnosti chyb tohoto pracoviště je instalace panelu, na 

kterém jsou názorné fotografie jednotlivých typŧ kol, podle kterých mŧţe zaměstnanec daný 

typ kola rozpoznat. Identifikace typu kola je rovněţ výrazně ovlivněna zkušenostmi 

zaměstnancŧ. 

Na pracovištích 1 – 4, která slouţí pro ukládání kol do palet, mŧţe dojít k přeplnění 

dopravníku. Tyto situace nastávají, kdyţ jsou na pracovišti k ukládání kol do palet 

realizovány nezbytné technologické pauzy. Technologické pauzy jsou nezbytné, např. pro 

odvoz naplněných palet a doplnění nových prázdných palet. To se opakuje několikrát během 

směny. Další příčinou přeplnění dopravníku mŧţe být zácvik nového zaměstnance. 

3.5.11 Výhody a případné nevýhody 

Výhodou je bezobsluţné rozpoznání a třídění odlišných typŧ kol před vlastní expedicí 

výrobkŧ ke konečnému zákazníkovi. Zařízení v podobě snímací kamery odstraňuje omyly, 

které byly kdysi zpŧsobeny lidským faktorem při třídění a ukládání rŧzných typŧ kol.  

Nevýhodou tohoto Poka Yoke je selhání snímací kamery v dŧsledku znečištění optiky 

kamerového systému okolním prachem. 

3.5.12 Návrh zlepšení 

Návrhem na zlepšení je dokonalejší utěsnění snímací optiky kamery proti vniknutí provozního 

prachu. Pravidelná údrţba v podobě čištění snímací optiky kamery. Četnost této údrţby je 

závislá na základě provozních zkušeností. 

Pro případy, kdy dojde z dŧvodu technologických pauz k přeplnění pásových dopravníkŧ na 

pracovištích 1 – 4 (obr. 18), by bylo vhodné zavést digitální informaci na pracoviště číslo 5. 

Tato informace bude obsahovat identifikaci typŧ a počtŧ kol, která nemohla být zařazena 

z výše uvedeného dŧvodu k uloţení do expedičních palet na pracovištích 1 – 4. Obsluha 
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pracoviště číslo 5 pak na základě této informace mŧţe takto identifikovaná kola uloţit do 

náhradních expedičních palet. 

Obsluha pracoviště číslo 5 z displaye vyčte typ kola a také počet kol daného typu zbývající 

k zařazení. Tím je moţné vyloučit na pracovišti číslo 5 omyly zpŧsobené selháním lidského 

faktoru při třídění rŧzných typŧ vyráběných kol. 

 

3.6 Shrnutí 

Všechna uvedená Poka Yoke pomohla k odstranění krátkodobých i dlouhodobých přerušení 

provozu výroby. Snahou údrţby a konstrukčního týmu bylo pokud moţno co nejvíce odstranit 

vliv lidského faktoru na provoz výrobní linky. Dalším dŧleţitým faktorem byla pořizovací 

cena při zavádění uvedených Poka Yoke. Ne vţdy se podaří skloubit jednoduchost a nízkou 

pořizovací cenu se stoprocentním účinkem instalovaného Poka Yoke. 

Dle mého mínění zavedená Poka Yoke jsou výrazným kompromisem mezi cenou 

modernizace výrobní linky a výsledným efektem dílčích zlepšení. 
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ZÁVĚR 

Významnou roli při modernizaci výroby a snahy o její zeštíhlení hrají sociální aspekty. 

Stoprocentní vyloučení omylŧ zpŧsobených lidským faktorem je v dnešní době moţno téměř 

zajistit moderní elektronickou a metrologickou technikou. Ta je schopna v běţném provozu 

docílit poţadované přesnosti výroby v závislosti na jmenovitém rozměru součásti. Tento 

zpŧsob výroby by v dané firmě znamenal výrazné sníţení počtu zaměstnancŧ, kteří svou 

pracovní činností částečně nahrazují určitou nedokonalost dílčích výrobních zařízení linky. 

Tyto činnosti jsou popsány u jednotlivých aplikací Poka Yoke v části návrhu zlepšení. 

Rozhodujícím faktorem zavedení plné automatizace výroby je konkurenceschopná cena 

výrobku a roční produkce vyráběného sortimentu. Proto je v dnešní době pro management 

firmy rozhodující odhadnout optimální náklady na výrobu kol v poţadované kvalitě včetně 

zavedených kontrolních systémŧ Poka Yoke a reálné poţadavky trhu. 
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